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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI Nr. 14
01.03.2019.

KĀRTĪBA, KĀ REĢISTRĒ IZGLĪTOJAMO NEIERAŠANOS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
Izdoti saskaņā ar 09.09.2016. MK noteikumiem Nr. 89
„Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes,
ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”

1.

Ja bērns nevar ierasties izglītības iestādē, vecāki (norādot bērna uzvārdu un grupu) par to
informē iestādes darbiniekus:
1.1. zvanot pa grupā norādītajiem tālruņa numuriem;
1.2. nosūtot pa grupā norādītajiem tālruņa numuriem īsziņu;
1.3. nosūtot e-pastu uz adresi: medmasa.saulite@sigulda.lv;
1.4. iesniedzot rakstveida iesniegumu, kas adresēts iestādes vadītājai.

2.

Ja paredzams, ka bērns neieradīsies (slimības, ģimenes apstākļu vai citu iemeslu dēļ) vairākas
dienas, vecākiem informācijā jānorāda paredzamais bērna ierašanās datums.

3.

Līdz brokastu laikam grupas skolotājs reģistrē neieradušos bērnus un informē ATBILDĪGO
PERSONU iestādes medmāsu.

4.

Ja bērns nav ieradies izglītības iestādē dienas sākumā un nav informācijas par neierašanās
iemeslu, ATBILDĪGĀ PERSONA nekavējoties, bet ne vēlāk kā mācību dienas laikā,
telefoniski vai elektroniskā veidā, vai mutvārdos, vai rakstveidā sazinās ar vecākiem, lai
noskaidrotu izglītojamā neierašanās iemeslu.

5.

Ja izglītojamais vairāk kā trīs dienas nav apmeklējis izglītības iestādi un vairāk nekā trīs mācību
dienas nav apguvis pirmsskolas izglītības programmu un izglītības iestādei nav informācijas
par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu, izglītības iestāde
nekavējoties Valsts izglītības informācijas sistēmā ievada informāciju par izglītojamā
kavējumiem un to iemesliem (ja tie ir zināmi), kā arī rīcību to novēršanai.

6.

Ja ir pamatotas aizdomas par bērna, kurš bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi,
tiesību pārkāpumu un to nav izdevies novērst pašvaldības kompetentajām iestādēm, izglītības
iestāde par to informē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju.

7. Katras grupas skolotājs ir atbildīgs par vecāku iepazīstināšanu ar šiem iekšējiem noteikumiem
un precīzas kontaktinformācijas nodrošināšanu.
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